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MOTTO 

 

“ Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka 

bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya kepada Tuhanmulah 

berharap”. 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-8) 

 

Bersungguh-sungguhlah dalam mewujudkan mimpimu yang tertunda. 

         ( penulis) 

 

Tangisanmu adalah awal dari senyum indahmu, bangkitlah kawan… 

         ( penulis ) 
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harapanny. Tanpa beliau aku tak mungkin menjadi sekarang. Aku 

menyayangimu selalu bu 

 Special Thank you for Suamiku Mas Aank yang selalu menyayangi ku, yang 

selalu berussaha membahagiakanku,  yang memotifasiku, dan selalu 

memberikan kekuatan disaat ak lemah melewati masalah dalam hidupku. 

 Special Thank you for my baby “dedek Arsya”, anakku yang lucu makasih 

ya, senyummu membuat bumbuk selalu bersemangat untuk berusaha 

membahagiakanmu,dan bersemangan cepat-cepat menyelesaikan kuliah. 

Kamulah sayang “intan” di hati bumbuk 



vii 
 

  Special Thank you for adekku tercinta, yang selalu membatu disaat 

mbak’nya kesusahan, Bantu jagain arsya, makasih yaa. 

 My Family : 

Terima kasih untuk simbahku, keluarga suamiku (bapak, ibu, mbak rita, 

mbak indri, catur, wiwis) yang selalu memberikan doa  aku sayang kalian. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb 

 Dengan memanjatkan puji kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul 

“TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA 

YANG BERLAKU DI ALFAMART” ini diajukan untuk melengkapi syarat ujian 

akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 Dengan terwujudnya skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Muchamad Iksan. SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bu Innayah, SH., selaku kepala bidang hukum perdata yang telah 

memberikan pengarahannya.  

3. Ibu Nuswardani.  SH. SU, selaku pembimbing I yang telah mencurahkan 

tenaga dan waktu untuk memberikan bimbingan , pengarahan hingga 

terselesainya skripsi ini. 

4. Bapak Darsono, SH, selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, 

masukkan dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.  
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ABSTRAKSI 

Pravitya Ikavici: C100080107, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, Th 2012, 

Judul : “TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN 

WARALABA YANG BERLAKU DI ALFAMART” 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

perjanjian waralaba, mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dan 

mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum yang timbul dalam perjanjian 

waralaba yang terjadi antara PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dengan CV. 

Sanjaya. 

 Latar belakang penulisan skripsi ini karena pada era modern seperti saat 

sekarang ini banyak masyarakat yang ingin melakukan wirausaha khususnya 

dibidang waralaba (franchise), dikarenakan bisnis waralaba dapat meningkatkan 

perekonomian, dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

Waralaba adalah kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil antara pemberi 

waralaba dengan penerima waralaba. Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi 

(hak) oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchise) 

berupa nama, merek dagang, logo, dalam hal memproduksi stau memasarkan 

barang atau jasa milik pemberi waralaba, sebagai imbalannya peneriwa waralaba 

membayar sejumlah uang atas hak yang diperolehnya kepada pemberi waralaba.

 Dalam hal ini penelitian tertuju pada kerjasama waralaba di Alfamart. 

Dikarenakan saat ini bisnis ritel Alfamart sedang gencar-gencarnya 

mengembangkan usaha di bidang waralaba. Penelitian berlokasi di Alfamart 

Ngawi, menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian untuk teknik 

pengumpulan data, penulis mengambil melalui study kepustakaan dan dipadukan 

dengan study di lapangan dan dicari pemecahannya, disimpulkan, kemudian 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam hasil penelitian dan 

pembahasan dapat dilihat dan ditarik kesiimpulan bahwa, dalam perjanjian 

waralaba di alfamart Ngawi antara (PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan CV. 

Sanjaya) apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi 

dapat diminta tanggungjawab hukumnya untuk memberi ganti rugi.  Hal ini dapat 

dibicarakan secara musyawarah atau melalui jalur hukum, yaitu mengajukan 

permohona di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sesuai yang disepakati dalam 

perjanjian. 
 

Kata kunci : Tanggungjawab Hukum, Perjanjian Waralaba, Alfamart 




